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JAK ZAKOŃCZYLIŚMY
OBCHODY 30 – LECIA SZKOŁY

Obchody 30 – lecia szkoły zakończyliśmy
piknikiem, w którym udział wzięli
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Uroczyste rozpoczęcie odbyło się na sali
gimnastycznej przypomnieniem
sportowych osiągnięć, prezentacją projektu
edukacyjnego, tańcem, piosenkami i
pokazem judo. 

Na korytarzach i salach gimnastycznych
przygotowane były wesołe konkurencje. O
zainteresowaniu świadczyły długie kolejki,
gdyż wielu uczniów chciało sprawdzić
swoje umiejętności w strzałach do celu i
tarczy, kręglach, rzutach do tarczy,
niewidomym włóczniku, magnetycznych
lotkach oraz Robin Hoodzie. Za największą
ilość zdobytych punktów były oczywiście
nagrody.  

Można było też powalczyć w śmiesznych
strojach sumo. Samorząd szkolny
przygotował loterię z atrakcyjnymi fantami i
sklepik, nie tylko z napojami. Obchody, jak
na szkołę im. Huberta Wagnera przystało,
zakończyły mecze piłki siatkowej, w
czasie których rozbawieni uczniowi głośno
dopingowali swoim kolegom. Zadowoleni
rodzice zaproponowali, by taki piknik
powtórzyć w przyszłym roku szkolnym.  

Red.

piknik
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CO BYŁO, NIE WRÓCI...

redaktorzy

KILKA SŁÓW NA KONIEC DO REDAKTORÓW Z III GIMNAZJUM
B. Okudżawa śpiewał: "Co było nie wróci i szaty rozdzierać by próżno (...), a przecież
mi żal". Ubrań drzeć nie będę, bo trudno bez nożyczek i szkoda, ale mi żal że
odchodzicie. Cieszę się oczywiście, bo gimnazjum za Wami i już jesteście w
wymarzonych szkołach średnich, lecz przecież tyle wspólnie przeżyliśmy miłych i
oczywiście stresujących chwil. Jesteście kreatywnymi indywidualistami i takimi
pozostańcie. Zostawiliście cząstkę własnej twórczości na łamach JuniorPressII i nie
tylko, bo również dzięki Wam jesteśmy na 16 miejscu w rankingu #juniorlab wśród 64
wyróżnionych redakcji, a słowo zapisane pozostaje. 

Natalio R., byłaś zawsze, pisałaś za siebie i innych, nawet gdy sport, 
miłość i rodzina wypełniały Twoje życie. Kubo, spokój i perfekcjonizm,
jaki wnosiłeś do redakcji, pozwalał opanować twórczy dziennikarski
chaos. Magdo M., w każdym numerze zapełniałaś kolumnę recenzjami
filmów i książek swoją systematycznością i lekkim stylem. Michale,
Twoje noce spędzone nad stroną W świecie nauki dodały gazetce
profesjonalizmu. Dziękuję, że dołączyłeś do nas. Oskarze, zaistniałeś
najpierw jako aktor w czasie redakcyjnych zimowych spacerów, by
potem zabłysnąć w roli dziennikarza. Magdo B., pojawiałaś się i
znikałaś, ale gdy byłaś, Twa wena znajdowała ujście na przysłowiowym
papierze. 
więcej o Was na str. 3 i 5

Redaktor Naczelna Anna Samsonowicz

z III gimnazjum
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REDAKTORZY TEŻ GIGANCI

Nie ma na liście
Igora Skury,
autora zdjęć do
konkursu (foto
po lewej), który
uwieczniał też
gigantów w
czasie
konfrontacji. 

Red.

W II L.O im. S. Wyspiańskiego w Będzinie odbyły się V
Powiatowe Konfrontacje Gimnazjalistów GIGANCI
2017. Temat tegorocznej edycji brzmiał „Tajemnica
stuletniej szkoły”. Konkurs składał się z trzech etapów:
wiedzowego, fotograficznego i artystycznego.
Reprezentująca nasze gimnazjum drużyna w składzie:
N. Krzeszewska, N. Rozlach, J. Jakubski, O.
Szczepka, A. Bandura i J. Ziębiński zajęła III miejsce.
W finale uczniowie popisali się zdolnościami
wokalnymi i aktorskimi, umiejętnością logicznego
myślenia oraz sprawnością fizyczną.

Wśród naszych gigantów czworo to
redaktorzy WagnerPressII. Kuba
Jakubski zaczynał jako techniczny,
a skończył na kolumnie "W sieci".
Towarzyszył mu Oskar Szczepka,
który dołączył do nas w czasie ferii
zimowych. Natalia Rozlach pisała
głównie o sporcie, ale też była
świetna w wywiadach. 

GIGANCI 2017
PÓŁ ROKU TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ 

I MIEJSCE NA PODIUM

Igorze, jeszcze raz gratuluję nagrody za zdjęcie w
Junior Media, ale jesteś moją małą klęską. Nie
potrafiłam zmobilizować Cię do ukończenia świetnych
pomysłów. Natalio K., rewelacyjnie reklamowałaś
naszą gazetkę i za to dziękuję, lecz... I niech te kropki
pozostaną naszą tajemnicą.

Ta fotografia będzie redakcyjną pamiątką, oczywiście
oprócz dziewięciu numerów, które udało nam się
razem wydać. Wydrukujemy ją i powiesimy na naszej
tablicy, by Wasze twarze dodawały pozostałym
dziennikarzom energii i literackiej muzy w przyszłym
roku szkolnym. Dziękuję za to, że po prostu byliście.

Redaktor Naczelna    

Igor

Igor

Igor

Igor
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ANGIELSKI I SPORT

O szczegółach
opowiemy w
następnym
numerze.
Maja Biskupska
Wiktoria Nanek
Matylda
Maciejewska

prawie dały się namówić na naukę
belgijki. Tatusiowie natomiast zajęli
się kulinarną stroną pikniku,
rozpalając grilla i pilnując
kiełbasek.    

EUROWEEK
Język angielski przez pięć dni. Interaktywne warsztaty, gry
symulacyjne, budowanie pozytywnych relacji w grupie, luźna atmosfera
i wolontariusze z Meksyku, Kenii, Ugandy i Indii. Czego więcej
potrzeba, by spędzić świetnie czas na nauce przez zabawę?

Taką atmosferę mieliśmy
uczestnicząc w szkoleniowym
projekcie Programu Euroweek
Szkoła Liderów w pierwszej połowie
czerwca w Długopolu Zdrój. I nie
odczuwałyśmy różnicy wieku, choć
byli gimnazjaliści i my - dziewczyny
z klasy VI. 

Z RODZICAMI TEŻ MOŻNA SIĘ
BAWIĆ

Klasa VI a zakończyła rok szkolny sportowo na pikniku z rodzicami w
parku Zielona. Dlaczego tak? Bo kilku chłopców zmienia barwy,
odchodząc do klasy sportowej. Piłka nożna to ich pasja od dawna. Maja
W. też się żegna. Idzie do klasy z lekkoatletyką w nazwie. 
Wracając do pikniku. Bardziej aktywne były mamy, które chętnie grały w
siatkówkę plażową, przeciągały linę, latały spadochronami po trawie i 
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NA DUŻYM EKRANIE

REDAKTORZY
w JUNIOR KRYTYK

Opublikowali 13 recenzji. Na
zdjęciach od lewej: M. Materka (4),
W. Nanek (2), K. Flak (2), M. Bosak
(2), M. Biskupska (1), K. Kraska
(1), M. Nosal (1).
Magda Materka pisała też do
naszej gazetki. Dziękujemy! 

PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES
Do kin trafiła najnowsza produkcja o losach kapitana Jacka Sparrowa pod tytułem "Pirates of the Caribbean:
Dead Men Tell No Tales", toteż koniecznie musiałam zobaczyć ją na dużym ekranie. Tytuł nie został przeze mnie
napisany po polsku z jednego znaczącego powodu. Film promowany jest w naszym kraju pod nazwą "Piraci z
Karaibów: Zemsta Salazara". Co może i ma nawiązanie do całej fabuły, ale ani trochę do mnie nie przemawia,
także wolę pozostać przy wersji oryginalnej.

Szczęście zdaje się opuściło Jacka
Sparrowa na dobre. Kapitan
Czarnej Perły pcha się ku nowym
kłopotom. Sytuacji nie sprzyja fakt,
że z "Diabelskiego Trójkąta"
wydostaje się Kapitan Salazar,
którego głównym celem jest
unicestwienie każdego żyjącego
pirata, głównie Sparrowa. Aby
zapobiec katastrofie, jaka zaczyna
obejmować wody oceanów,
właściciel Czarnej Perły musi
odnaleźć mityczny trójząb
Posejdona, który da mu

kontrolę nad żywiołem wody.Ta
część sagi przygód o piratach różni
się od pozostałych. Właściciel
Czarnej Perły nie jest już tylko
zabawnym tłem dla głównych
bohaterów. Staje się tu
najważniejszą postacią i to z jego
osobą wiązać się będą główne
wątki. Oczywiście Piraci z
Karaibów niezwykle bawią
oglądających, chociaż to już piąta
część z całej serii. Humor
wprowadza w klimat całej
opowieści.

Od zawsze byłam wielką fanką scenografii oraz charakteryzacji, jaka występowała w tych produkcjach i tym
razem również się nie zawiodłam! A co do wyglądu postaci, dowiemy się, skąd Jack Sparrow ma swoje
wszystkie "ozdóbki" do włosów oraz jak wszedł w posiadanie swojej kapitańskiej czapki.
Oczywiście w roli Jacka Sparrowa wcielił się niezastąpiony Johnny Deep i jak zwykle dał kawał świetnej roboty.
Jedna z moich ulubionych kreacji filmowych! Postać kapitana Salazara odegrał Javier Bardem, którego możemy
kojarzyć z roli Raoula Silva z filmu Skyfall. Podobnie jak tutaj wcielił się on tam w rolę czarnego charakteru. Aktor
z akcentem, którego mogę słuchać na okrągło!
Pozostałe ważne postacie nie powinny zostać przeze mnie wymienione, gdyż ich opis zepsułby frajdę i
zdziwienie podczas oglądania! Także się powstrzymam, ale są naprawę świetni.
No cóż, jak dla mnie naprawdę dobry film. Jeśli jesteście fanami nieustającej akcji, dobrego humoru oraz piratów,
koniecznie musicie obejrzeć tę produkcję.                                                             Magda Materka
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ARTYSTYCZNIE I MEDIALNIE

OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA PROJEKTÓW
MŁODZIEŻOWYCH 2017

SUKCESY "CZARNEGO KOTA"
Młodzi aktorzy z klas IV - VI zajęli I miejsce w
miejskim przeglądzie teatralnym "Spotkanie z
Melpomeną" za przedstawienie "Chichot losu". Sukces
tym większy, że zespół działa dopiero pierwszy rok.
Gratulujemy również Zuzi Piesik, która otrzymała
nagrodę indywidualną za rolę Kopciuszka. 

Red.

KOŁO LITERACKIE W STOLICY
Dziewczyny z koła literackiego w tym roku szalały artystycznie i
medialnie. Dwie nagrody w trzech akcjach oraz świetny blog
Wagner@Media i zaproszenie do Warszawy. 
Znalazły się wśród licznej grupy aktywnych uczestników projektów
Centrum Edukacji Obywatelskiej i otrzymały zaproszenie na Ogólnopolską
Prezentację Projektów Młodzieżowych. Spotkanie odbyło się w
Warszawie, na Zamku Królewskim. Przygotowane przez aktywne
nastolatki stoisko związane było tematycznie z jubileuszem 30 – lecia
szkoły oraz z osiągnięciami zespołu. Eksperci CEO z uznaniem ocenili
aktywny udział grupy w prezentacji.

Red.
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Z ŻYCIA SZKOŁY
TEATR W OŚMIU ODSŁONACH

W tym roku szkolnym realizowaliśmy projekt Nie tylko teatr.
Przypomnijmy spektakle, które oglądaliśmy. We wrześniu uczniowie
szkoły podstawowej byli na Metropolitalnej Nocy Teatrów w Teatrze Dzieci
Zagłębia w Będzinie. Oprócz całonocnych warsztatów obejrzeli premierę
sztuki „Miłek Opiłek”. Potem „Dziady cz. II”, czyli lektura gimnazjalistów
przedstawiona przez Teatr Edukacji we Wrocławiu, z zabawnymi
warsztatami aktorskimi. Następnie uczniowie szkoły podstawowej spotkali
się z „Anią z Zielonego Wzgórza” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
Grudzień to cały dzień w magicznym Krakowie zakończony komedią
„Pomoc domowa” w Teatrze Bagatela. Nowy rok rozpoczęliśmy
spektaklem „Cicho” w naszym będzińskim teatrze i zwiedzaniem
zaczarowanych miejsc w budynku Dormana. I znów gimnazjaliści
obejrzeli lekturę, tym razem na deskach Teatru Nowego w Zabrzu. Mieli
też przyjemność spotkać się z aktorem znanym z telewizji, który w
„Zemście” grał Cześnika. Wizyta w Teatrze Śląskim to doskonały musical
„80 dni dookoła świata i z powrotem”, który dostarczył niesamowitych
emocji. Ostatnie spotkanie znów w teatrze w Zabrzu wprowadziło uczniów
w zadumę po spektaklu „Garnitur Prezydenta”.

Red.

POGADAĆ Z HISTORIĄ - trzecie
spotkanie 
Tym razem tematem były obozy koncentracyjne.
Bohaterka, p. Barbara Kruczkowska, opowiadała o
losach wojennych swojej rodziny, a przede wszystkim
pobycie wraz z bratem w obozie dziecięcym w
Potulicach. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel
Marszałka Województwa Śląskiego, IPN, Światowego
Związek Żołnierzy AK. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od
prezentacji, rysu historycznego i programu
artystycznego.

Kamila Kraska

CERTYFIKATY I KARTY ROWEROWE
W Miasteczku Ruchu Drogowego na Dolnej Syberce 19 czerwca odbył się
egzamin na kartę rowerową. Uczestniczyło w nim 21 uczniów klas IV
naszej szkoły. Wszyscy zdali egzamin, wykazując się nie tylko
teoretyczną znajomością ruchu  drogowego, ale również profesjonalną
jazdą na dwóch kółkach. Z dumą odbierali certyfikaty i karty rowerowe. Na
pewno zaliczą w czasie wakacji wszystkie okoliczne ścieżki rowerowe, a
odpoczynek na powietrzu i w ruchu to podstawa. 

Ada Janik



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 8 06/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWagnerPress II

Przepłynięcie jeziora na kłodzie
drzewa to był wyczyn i z pełnym
oprzyrządowaniem. Tak to już jest,
im więcej chcesz osiągnąć, tym
bardziej musisz pracować.
Na patent motorowodny musiałem
czekać rok, wypływać 50 godzin
tylko na silniku i zdać egzamin
państwowy.

PRÓBY, STOPNIE, PATENTY
Krzyż harcerski, duma na
mundurze. Musiałem wybudować
bramę na obozie, nauczyć się
węz łów. Poznawałem możliwości
kolejnych łódek: kajaków,
kanadyjek, czółen, omeg,
optymistów, DZet, Trenerów, Wydr,
motorówek. Na kolejnym obozie
zdobyłem I patent: "Wioślarza". 

WILK MORSKI w naszej szkole?
SZYMON -  harcerz, żeglarz i gimnazjalista 

TO MOJE MIEJSCE NA ŚWIECIE
PO SZKOLE NIE TYLKO NAUKA, CS, LOL, I ...
W trzeciej klasie trafiłem na zbiórkę 10 Harcerskiej
D r u ż y n y Żeglarskiej. Harcerzy uważałem za
przebierańców i pajaców, a o pływaniu na łódkach
wiedziałem tyle, że jak się spotka z górą lodową to
zatonie :) Niedługo potem rodzice wmanewrowali mnie
w pierwszy w życiu biwak: Odrzański Spływ
Wiosenny. Początki były trudne.

Od 10 rano do 17 wiosłowaliśmy na czółnie wraz z pięcioma kolegami,
aby dopłynąć na obiad, który musieliśmy zrobić sobie sami. Dowodził
nami druh ps. Dziki motywujący nas w osiągnięciu celu: „Do przodu, do
przodu, obiad czeka”. Zapomniał tylko wspomnieć, że aby się wyspać i
dać odpocząć omdlałym ramionom, musieliśmy sami sobie rozstawić
namioty. Kiedy już to zrobiliśmy, zostaliśmy zaskoczeni kolejną
informacją. Obóz w nocy pilnują harcerze. Tak narodziła się tradycja. W
plecaku na biwak oprócz menażki podstawowym wyposażeniem jest 1kg
żelków. Płynęliśmy trzy dni. Drużyna zdobyła trofeum „Dycha jest
najlepsza”. Po powrocie czułem, że to moje miejsce na świecie. 

ZAWISZA CZARNY
Byłem gotowy na przygodę życia.
Z 32 Harcerską Drużyną Wodną z
Katowic i 6 Harcerską Drużyną
Żeglarską z Rybnika wypłynąłem
na rejs Zawiszą Czarnym.

Szymon Stencel
O tym rejsie naszego Wilka
Morskiego w następnym numerze
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